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GUIA DE APRENDIZAGEM 
Este documento foi elaborado de acordo com os Valores, Princípios e Premissas da Escola de Ensino Integral descritos 
no Programa de Ação do Professor e do seu respectivo Professor Coordenador de Área e no Plano de Ação da Escola 
Integral. 

Valéria dos Anjos Ferreira Geografia 2018 

3º Bimestre   2 aulas semanais  2º A, B, C e D. 

OBJETIVOS 

 
Formar, de acordo com a legislação vigente e com os Valores, Princípios e Premissas do Programa 
de Ensino Integral, alunos autônomos, solidários e competentes, protagonistas de suas ações, em 
busca da Excelência Acadêmica. Tornar o aluno capaz de ler, interpretar e representar retas 
figuras geométricas e coordenadas de um ponto em um plano cartesiano, assim como identificar a 
inclinação de uma reta, o alinhamento de seus pontos e sua inclinação e paralelismo. 
 

BASES PARA O DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO 
TEMAS TRANSVERSAIS 

ENVOLVIDOS 

VALORES 

• Uma escola que também aprende. 
• O currículo como espaço de cultura. 
• Competências com referência. 
• Prioridade para a competência da leitura e escrita. 
• Articulação das competências para aprender. 
• Articulação com o mundo do trabalho. 

 

 Ética  

 Cidadania  

 Pluralidade cultural  

PRINCÍPIOS 

• Pedagogia da Presença. 
• 4 Pilares da Educação. 

 Aprender a conhecer; 

 Aprender a conviver; 

 Aprender a fazer; 

 Aprender a Ser. 
• Educação Interdimensional. 
• Protagonismo Juvenil. 

PREMISSAS 

• Protagonismo Juvenil. 
• Formação Continuada. 
• Corresponsabilidade. 
• Excelência em Gestão. 
• Replicabilidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AGENDA 

Redes e Hierarquias Urbanas  
A Revolução da Informação e as Cidades 

01/08 a 17/08 

Matrizes Culturais do Brasil  
A Dinâmica Demográfica 

20/08 a 28/09 

HABILIDADES AGENDA 

Situação de Aprendizagem 1 – Redes e Hierarquias Urbanas. Hab.: 1. Ler e interpretar mapas sobre 
a rede e a hierarquia urbana brasileira. Hab.: 2. Identificar e associar conceitos a mapas que 
retratam as relações entre as cidades brasileiras. Hab.: 3. Compreender as fases da expansão 

01/08 a 17/08 



urbana no Brasil, identificando fatores geográficos, econômicos, políticos e tecnológicos. Hab.: 4. 
Visualizar o contraste entre os esquemas de rede urbana clássico e o atual, aplicando-o para o caso 
brasileiro. Hab.: 5. Identificar as regiões metropolitanas do Brasil e seus principais problemas. 
Situação de Aprendizagem 2 - A Revolução da Informação e as Cidades. Hab.: 6. Compreender o 
conceito de segregação socioespacial por meio de textos, charges e vídeo, aplicando-o para a leitura 
da realidade próxima e distante. Hab.: 7. Compreender a classificação das cidades globais. Hab.: 8. 
Identificar e ponderar os efeitos econômicos e sociais da revolução da informação no espaço 
intraurbano das cidades brasileiras. 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

09 

 
 

Situação de Aprendizagem 3 - Matrizes Culturais do Brasil. Hab.: 9. Desenvolver, de forma 
associada, a leitura e a interpretação de textos descontínuos (no caso, escultura, pintura e letra de 
música) sobre os principais grupos étnicos formadores da população brasileira. Hab.: 10. Selecionar, 
organizar e sintetizar informações por escrito, com o objetivo de elaborar um quadro sinótico sobre 
os principais grupos e áreas de concentração de imigrantes no Brasil. Hab.: 11. Realizar pesquisa 
individual sobre a miscigenação e o mito da “democracia racial” no Brasil. Hab.: 12. Identificar e 
compreender a linguagem conceitual sobre “etnia” e “raça”. Hab.: 13. Ler e interpretar 
organograma sobre os grupos originais e os miscigenados que contribuíram para a formação e a 
diversidade étnicas da população brasileira atual. Hab.: 14. Ler e analisar gráficos sobre os 
recenseamentos segundo a cor realizados pelo IBGE, conceituando e problematizando as categorias 
empregadas. Hab.:15. Analisar mapas sobre a atual distribuição regional por cor ou raça (IBGE), 
associada ao estabelecimento de relações de causa e efeito resultantes do processo de povoamento 
do território brasileiro por diferentes grupos étnicos. 
 
 
Situação de Aprendizagem 4 – A Dinâmica Demográfica. Hab.: 16. Articular a relação entre 
conceitos (crescimento natural ou vegetativo, taxas de mortalidade e natalidade), aplicando-os na 
interpretação de gráficos e tabela sobre o crescimento populacional brasileiro. Hab.: 17.   Por meio 
de gráficos, interpretar os períodos da dinâmica demográfica do Brasil, estabelecendo relações de 
causa e efeito entre sequências de acontecimentos de significado histórico-geográfico. Hab.: 18. 
Articular os conceitos taxa de fecundidade e mortalidade infantil com a leitura e interpretação de 
gráficos. Hab.: 18. Discriminar e estabelecer diferenciações entre as variações das taxas de 
fecundidade e mortalidade infantil e os graus de instrução das mulheres. Hab.: 19. Ler e interpretar 
gráficos para caracterizar regionalmente a queda da taxa de fecundidade no 
Brasil. Hab.: 20. Construir o conceito de transição demográfica utilizando a interpretação de gráficos 
como recurso. Hab.:21. Apreender o significado e as intencionalidades de ideias equivocadas 
divulgadas na mídia sobre o processo demográfico brasileiro, com o objetivo de desenvolver 
argumentação oral e escrita com base no conteúdo estudado. Hab.: 22. Identificar conceitos e 
pontos relevantes para a elaboração de sínteses dissertativas.  

20/08 a 28/09 

 
HABILIDADES 

PREVISTAS 
13 

 

 
 

ATIVIDADES PRÉVIAS 
 

Questionamentos sobre 
o que é leitura, 
produção e 
interpretação de textos. 
Debates, diferentes 
textos. 
Pesquisa sobre 
diferentes culturas. 

 
 
 
 

 
ATIVIDADES DIDÁTICAS 

 
Caderno do aluno, Currículo Oficial da S.E.E./SP. 
O fio da memória  
https://www.youtube.com/watch?v=gXW9bWZCRVM 
O povo brasileiro 
https://www.youtube.com/watch?v=rQOPdiEdX24 
 

 
 
 
 

ATIVIDADES 
AUTODIDÁTICAS E 

COMPLEMENTARES 
 

Consolidação: 
Exposição oral dos 
conteúdos 
trabalhados 
individualmente e 
por grupos; 
Reforços; Exercícios 
escritos e relatorias; 
Ampliação; exibição 
de vídeos. 
 

ATIVIDADES 
DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 
 
 
Seminários, 
Pesquisas, 
Produção de 
Paínes, 
dramatização, 
Leitura e análise 
de textos 
diversos, imagens 
e mapas.  

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

As avaliações serão feitas de forma Processual; Pontual; Contínua e Auto avaliação. Os conceitos 
serão obtidos pela evolução do conjunto de avaliações e de suas habilidades, divididos em Blocos 
A, B, C e D (Recuperação). 

PROCEDIMENTOS 
DE 

RECUPERAÇÃO 

Os alunos que ainda obtiverem rendimentos insatisfatórios terão direito a realizar pesquisa sobre 
os conteúdos estudados, bem como a resolução de exercícios para fixar os conteúdos não 
assimilados. Os alunos que excederem o limite de 25% de ausências, do total de aulas dadas, 
permitidas por lei, durante este bimestre, poderá, mediante requisição, compensar suas ausências 
e repor conteúdos e habilidades defasados de acordo com as atividades didáticas e/ou atividades 



auto didáticas e complementares. 

 
 

REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

 
 

São Paulo (Estado) Secretaria da Educação. Currículo do Estado de São Paulo: Ciências Humanas e 
suas tecnologias/Secretaria da Educação; coordenação geral, Maria Inês Fini; coordenação de 
área, Luís Carlos de Menezes. – 1. ed. atual. – São Paulo: SE, 2011.152 p. Brasil. Secretaria da 
Educação. Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais / 
Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997. SÃO PAULO (Estado). Secretaria 
da Educação. Plano de Ação das Escolas de Ensino Integral. São Paulo, 2012. SÃO PAULO (Estado).  
Secretaria da Educação. Diretrizes do Programa de Ensino Integral. São Paulo, 2012.  
Matriz de avaliação processual: Geografia / Encarte do Professor. 
 

 


